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INNOVALOR
Levert een onafhankelijke en duurzame bijdrage aan het realiseren van waarde uit digitale 
innovatie voor bedrijven en overheden.

We doen dat door advisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareoplossingen 
vanuit een stevig onderzoeksfundament. Daarbij combineren we thought leadership met 
vernieuwende aanpakken.



Verantwoorde
inzet van data

Persoonlijk data management

Je persoonlijke gegevens zijn je 
meest kostbare bezit. Wij 
wijzen de weg naar 
vertrouwen in de digitale 
wereld.

Data gedreven organisatie

Data en algoritmen hebben 
het speelveld van organisaties 
ingrijpend veranderd. Blijf op 
koers in een onstuimige 
wereld.

ReadID

ReadID is ons softwareproduct 
om identiteitsdocumenten 
met een smartphone via NFC 
eenvoudig en snel te 
controleren.



Doel onderzoek

“Het verkrijgen van een actueel overzicht over 
toepassingen die regie op persoonlijke gegevens al 
mogelijk maken, hun functionele scope, huidig en 
potentieel marktbereik [en] de verschillende trends die in 
het landschap plaatsvinden, met betrekking tot onder 
andere levensgebeurtenissen en interoperabiliteit. ”



Onderzoekskader
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Figure 3: Functional elements of a MyData operator. The first two (yellow) pillars mediate 
data transactions in terms of participants and permissions. The middle two (grey) pillars 
describe what services are enabled in the ecosystem and how value can be exchanged be-
tween ecosystem participants. The right-hand three (blue) pillars manage data, its meaning, 
its exchange, and its storage. ‘Governance support’ and ‘Logging and accountability’ provide 
context for the other functional elements and are critical for transparency and trust in the 
ecosystem.

Identity management handles authentication and authorisation of individuals and 
organisations in different, linked identity domains and links identities to permis-
sions.

Permission management enables people to manage and have an overview of data 
transactions and connections and to execute their legal rights. It includes maintain-
ing records (notices, consents, permissions, mandates, legal bases, purposes, prefer-
ences etc.) on data exchange.

Service management uses connection and relationship management tools to link 
operators, data sources, and data using services. Data can be available from different 
sources and can be used by multiple data using services.

Value exchange facilitates accounting and capturing value (monetary or other forms 
of credits or reputation) created in the exchange of data.

Data model management is about managing the semantics (meaning) of data, in-
cluding conversion from one data model to another.

Personal data transfer implements the interfaces (e.g. APIs) to enable data exchange 
between the ecosystem participants in a standardised and secure manner.

Personal data storage allows data to be integrated from multiple sources (includ-
ing data created by a person) in personal data storage (PDS) under the individuals’ 
control.

Governance support enables compliance with the underlying governance frame-
works to establish trustworthy relationships between individuals and organisations.

Logging and accountability entails keeping track of all information exchanges tak-
ing place and creating transparency about who accessed what and when.
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WAT IS PERSOONLIJK DATA MANAGEMENT?



Wat is PDM?
PDM – Personal Data Management
PDO – Persoonlijke digitale omgeving
PDS – Personal Data Sharing
PDW – Personal Data Wallet 
PIMS – Personal information managers
PGO – Persoonlijke gezondheidsomgeving
RoG – Regie op gegevens
SSI – Self-sovereign identity
Etc…

Regie op persoonlijke gegevens!

Data value

Data empowerment



Wat is PDM?

Persoonlijk data management geeft het individu regie over 
zijn of haar gegevens. 

Het gaat over toegang, corrigeren en delen van gegevens. 
Maar ook over inzich in welke partijen gebruik maken van die 
gegevens. Dit alles, onder regie van de persoon.

Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe technologische
oplossingen en innovatieve diensten nodig. Waaronder
operators.



Rollen in het PDM landschap
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Voorbeeld: woning huren
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OVERZICHT VAN HET LANDSCHAP





Timeline



HIGHLIGHTS PER SECTOR





Centrale overheid

Diversiteit aan gegevens en use cases
Diploma register, voertuigen, basisregistraties, etc.

Overheidsdata is waardevol
Maar wordt voornamelijk op wettelijke basis gedeeld
In de praktijk zien we veel screen scraping

MijnOverheid kan een sleutelrol spelen
Eerste pilots met PDM services



Lokale overheid

Typische cases: 
Schuldhulpverlening, sociale voorzieningen

Diverse initiatieven
Maximaal jezelf, Blauwe Knop, MijnApp
Voornamelijk pilots

Complexe cases, met gegevens uit veel verschillende partijen



Financieel

Typische cases:
Huishoudboekjes, hypotheek afsluiten, financieel advies, woning
huren, verzekering afsluiten, etc.

PSD2 heeft grote impact
Beschikbaar maken transactie gegevens
Beweging van screen scraping naar APIs

Opmaat naar standaardisatie
Zorgeloos vastgoed, GPF, Ockto brondataservice



Educatie

Typische cases:
Identificatie van student en docent
(Internationale) Erkenning van diploma’s en certificaten
Leven lang leren/skills/micro credentials

Veel componenten liggen klaar (of zijn in ontwikkeling)
Emrex, Diplomaregister, openBadges
Samenhang ontbreekt
Nog geen afsprakenstelsel (rol voor EDUmij)



Zorg

MedMij als drijfveer
30+ PGO’s gecertificeerd
Eerste PGO’s gratis beschikbaar

De grote vraag: 
Blijft het ecosysteem van PGO’s standhouden als de 
financiering vanuit VWS stopt?
Tot 2022 nog ondersteuning



UITDAGINGEN VOOR INTEROPERABILITEIT



MyData operator referentie model
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Figure 3: Functional elements of a MyData operator. The first two (yellow) pillars mediate 
data transactions in terms of participants and permissions. The middle two (grey) pillars 
describe what services are enabled in the ecosystem and how value can be exchanged be-
tween ecosystem participants. The right-hand three (blue) pillars manage data, its meaning, 
its exchange, and its storage. ‘Governance support’ and ‘Logging and accountability’ provide 
context for the other functional elements and are critical for transparency and trust in the 
ecosystem.

Identity management handles authentication and authorisation of individuals and 
organisations in different, linked identity domains and links identities to permis-
sions.

Permission management enables people to manage and have an overview of data 
transactions and connections and to execute their legal rights. It includes maintain-
ing records (notices, consents, permissions, mandates, legal bases, purposes, prefer-
ences etc.) on data exchange.

Service management uses connection and relationship management tools to link 
operators, data sources, and data using services. Data can be available from different 
sources and can be used by multiple data using services.

Value exchange facilitates accounting and capturing value (monetary or other forms 
of credits or reputation) created in the exchange of data.

Data model management is about managing the semantics (meaning) of data, in-
cluding conversion from one data model to another.

Personal data transfer implements the interfaces (e.g. APIs) to enable data exchange 
between the ecosystem participants in a standardised and secure manner.

Personal data storage allows data to be integrated from multiple sources (includ-
ing data created by a person) in personal data storage (PDS) under the individuals’ 
control.

Governance support enables compliance with the underlying governance frame-
works to establish trustworthy relationships between individuals and organisations.

Logging and accountability entails keeping track of all information exchanges tak-
ing place and creating transparency about who accessed what and when.
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Identity management

Overheid: DigiD

Privaat:
Social login - lage betrouwbaarheid
iDIN
IRMA, Itsme
Beperkte adoptie eIDAS Hoog

WetDO heeft potentieel grote impact



Consent management

Geen goede standaard voor in Nederland

In de praktijk moet je nog steeds ‘alles’ delen. 
Alternatief: 

de dienst niet gebruiken
de oude weg: papier.

Dit beperkt echte vrijwillige consent



Personal data storage

Sluis vs. kluis

Centraal vs. decentraal
Bij PDM-service
Op apparaat van de gebruiker
In online opslag (Dropbox etc.)

SSI: Decentraal + kluis



Data model management

Betekenis van de data, semantiek
Beperkt aantal sector specifieke data standaarden

GPF, Zorgeloos Vastgoed, iSHARE

Nog geen cross-sectoraal geaccepteerde standaarden
Uitdaging: te generiek



Personal data transfer

Bron à PDM-service
Screen scraping van overheidsbronnen
Vooralsnog 1-op-1 koppelingen (niet gestandaardiseerd)
Transactiegegevens beschikbaar (PSD2)

PDM-service à dienstverlener:
Geautomatiseerd, maar niet gestandaardiseerd
Geen use cases waar meer dan één operator bij betrokken is

Sector specifieke standaarden: NUTS, NLX, Idemix



Waarde uitwisseling

Meerdere mogelijkheden
Individu betaalt: freemium model
Data afnemer betaalt

Pay-per-use
Pay-per-user

Degene met zorgplicht betaalt
Gemeente financiert schuldhulp app. 
VWS betaalt de PGO per gebruiker

Daarnaast: subsidies voor pilots en experimenten. En om de 
markt op te starten.



Governance
Afsprakenstelsels

Zijn belangrijk voor interoperabiliteit
Zijn voornamelijk sectorspecifiek
Wie voorziet in beheer

Wetgeving
GDPR/AVG zorgde voor bewustzijn, maar heeft geen invloed op 
interoperabiliteit.
PSD2 maakte transacties beschikbaar. Stimulans voor (financiële) 
PDM services.
WetDO kan stimulans bieden voor acceptatie van 
identificatiemiddelen.



Samenvattend
Samenhang tussen initiatieven mist 
Er is beperkte interoperabiliteit
Standaardisatie is beperkt tot specifieke
samenwerkingsverbanden

De echte meerwaarde wordt nog niet behaald, zolang het 
individu niet kan kiezen tussen PDM services. 

(Keuze wordt nu gemaakt door dienstverlener of data bron)

Hoewel oplossingen volwassen worden, is de markt dit nog niet. 
We zien nog geen brede adoptie ontstaan.



Regierol vanuit de overheid?

Wetgeving om te legitimeren en stimuleren.
Kaders stellen om interoperabiliteit te bevorderen. 
Eisen stellen aan verdienmodellen.
Subsidiëren om ontwikkeling te stimuleren.



Marlies Rikken

+31 6 10 41 80 28

marlies.rikken@innovalor.nl

Koen de Jong

+31 6 51 34 39 52

koen.dejong@innovalor.nl

Ines Duits

+31 6 30 68 32 58

ines.duits@innovalor.nl

Contact

https://innovalor.nl/digitaal-vertrouwen/persoonlijk-datamanagement


